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AKTUALNOŚCI
AKCJA: WYŚLIJ PĄCZKA 
DO AFRYKI

W sercu Afryki pracuje 11 misjo-
narzy kapucynów z Krakowa. 

W Republice Środkowoafrykańskiej 
trwa wojna, a misjonarze są często 
jedynymi obrońcami nękanych ludzi. 
Wokół misji gromadzą się uciekinierzy, 
przede wszystkim kobiety z dziećmi. 
W szkołach misjonarze mają pod 
opieką setki niedożywionych dzieci. 
Z tego właśnie powodu bracia Kapu-
cyni już po raz kolejny zorganizo-
wali akcję: Wyślij pączka do Afryki, 
do której zaprosili również wszystkich 
nas. Równowartość jednego Twojego 
pączka (2 zł) to koszt wyżywienia afry-
kańskiego dziecka przez dwa dni. Cele 
tegorocznej akcji to pomoc głodującym 
dzieciom, budowa szkół, przedszkola, 
studni i kaplic. Sfinansowane zostaną 
też operacje dla osób niesprawnych 
ruchowo, dzięki czemu będą mogły żyć 
samodzielnie. W naszej parafii pączki 
rozprowadzała schola. Udało się zebrać 
2656 zł i 2E.
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Oddajemy w Państwa ręce kolejny 
numer parafialnego czasopisma. 
Przeżywając okres Wielkiego Postu, 
z nadzieją patrzymy na nadcho-
dzące Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego, które jak wierzymy 
przyniosą poprawę sytuacji epide-
micznej w naszym kraju. 

Pomimo względnych społecz-
nych trudności Parafialna Grupa 
Młodzieżowa: Śladami Boga”, 
kolejny raz podjęła się trudu zorga-
nizowania Misterium Męki Pańskiej. 

O przygotowaniach do tegoż przed-
sięwzięcia oraz o terminach kolej-
nych przedstawień przeczytać możemy 
na łamach tego Pisma. Zapraszamy 
Państwa bardzo serdecznie do oglą-
dania spektaklu pod wymownym 
tytułem: Spojrzenie Jezusa. 

Ważnym wydarzeniem z życia 
naszej parafii było wprowadzenie 
do wspólnoty nowych relikwii św. 
O. Pio, który od tego czasu stał 
się naszym orędownikiem u Boga. 
Modlitwy za jego wstawiennictwem 

znaleźć możemy w artykule poświę-
conym temuż wydarzeniu. 

Pragniemy, aby nasze Pismo 
ciągle się rozwijało i trafiało w gusta 
Czytelników, dlatego zachęcamy 
do składania propozycji podejmowa-
nych tematów artykułów. Propozycje 
i zapytania możemy składać osobi-
ście lub drogą mailową na adres: 
parczardunajec@poczta.fm Każdy 
głos przyczyni się do trafniejszego 
doboru treści prezentowanych 
w niniejszym Piśmie.  Redakcja

Słowo Wstępne 
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Czemu mają służyć te nabo-
żeństwa? Dlaczego mamy 
wracać myślą do tych smut-

nych chwil z życia naszego Zbawi-
ciela? Rozważmy przynajmniej dwa 
powody, które wskazują na potrzebę 
takiej refleksji.

Pierwszym jest fakt, że Chrystus 
przyszedł na ziemię dla człowieka, 
dla niego się narodził, znosił niedo-
godności życia, głosił dobrą nowinę 
o zbawieniu i wreszcie podjął okrutną 
mękę i oddał życie na krzyżu. Uczynił 
to wszystko, aby pojednać go z Bogiem 
i przywrócić mu pierwotną godność 
dziecka Bożego, jaka została utracona 
przez grzech pierwszych rodziców. 
Dzieło zbawcze Chrystusa było równo-
cześnie Jego zadośćuczynieniem Ojcu 
Niebieskiemu za ludzkie grzechy.

Być może w wierze codziennych 
obowiązków, trosk i kłopotów zapomi-
namy nieraz o swoim chrześcijańskim 
powołaniu do świętości, odwracamy 
się od Boga, gardzimy Jego przyka-
zaniami. Dlatego w Wielkim Poście 
Kościół daje nam okazję, abyśmy się 
oderwali od codzienności i znaleźli czas 
na refleksję. Zachęca nas, abyśmy się 
poważnie zastanowili nad tym, dokąd 
zmierzamy, jaki jest stan naszej duszy, 

czy nie pora zawrócić z dotychcza-
sowej drogi, która nie ma jasno okre-
ślonego celu. Rozważanie męki Jezusa 
ma być bodźcem do podjęcia takich 
przemyśleń.

Refleksja ukierunkowana na mękę 
i śmierć Jezusa ma nam z jednej 
strony uświadomić, jak wielkim złem 
i nieszczęściem dla człowieka jest 
grzech, skoro potrzeba było tak wiel-
kiej ofiary, aby go zgładzić, z drugiej 
zaś ma nam pokazać jak ogromna była 
miłość Boga do nas, że „… Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3,16). A była to 
miłość największa, o której Chrystus 
mówi: „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15,13).

Drugim powodem, podejmowania 
rozważania męki Chrystusa, jest fakt 
istnienia w życiu ludzkim cierpienia 
oraz potrzeba zrozumienie jego sensu. 
Cierpienie w mniejszym lub większym 
stopniu dotyka każdego z nas. Jest ono 
rzeczywistością, z którą spotykamy się 
niemal codziennie, a która nieraz rodzi 
bunt i stawia wiele znaków zapytania. 
Jeżeli spojrzymy na nie oczami wiary, 
jeżeli ujmiemy je niego w świetle męki 

i śmierci Chrystusa oraz Jego nauki, 
wówczas odkryjemy jego znaczenie.

Jezus powiedział: „Jeśli kto chce 
iść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech co dnia weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). 
Skoro On, choć był bez grzechu, 
cierpiał, to my również powinniśmy 
przyjmować cierpienie, aby zadość-
uczynić za popełnione grzechy. Bóg 
nie dopuszcza cierpienia tylko po to, 
aby człowieka doświadczać. Niejed-
nokrotnie cierpienie jest bodźcem 
do zastanowienia się, nawrócenia czy 
zmiany życia. Szczególnie zbawienne 
może okazać się cierpienie niewin-
nego dziecka.

Mając na uwadze powyższe myśli, 
przeżyjmy ten Wielki Post na rozwa-
żaniu męki Chrystusa. Poprzez czynny 
udział w nabożeństwach wielkopost-
nych, jakie będą odprawiane w naszych 
świątyniach, wyrażajmy Bogu wdzięcz-
ność za to, że poprzez Jezusa dokonał 
dzieła naszego odkupienia. Dla niejed-
nego z nas może to być ostatni Wielki 
Post i ostatnia okazja do zmiany życia. 
Nie zmarnujmy jej, by tego życia nie 
przegrać, bo od niego zależy nasza 
wieczność.

Redakcja 

Refleksje  
wielkopostne

W środę Popielcową rozpoczął się kolejny Wielki Post w naszym życiu – okres w liturgii Kościoła,  
w którym w sposób szczególny kierujemy naszą myśl na Jezusa cierpiącego, na Jego bolesną mękę oraz 

haniebną śmierć na krzyżu. Okazją do refleksji na ten temat są odpowiednie teksty mszalne, kazania pasyjne, 
nabożeństwa Gorzkich Żali czy Drogi Krzyżowej, czy w wielu sanktuariach w Polsce, Misteria Męki Pańskiej.

Nr 3(18), Marzec 2021DUNAJEC 3



Wszyscy dobrze pamiętamy 
zeszłoroczne misterium: 
„Nasz Bóg jest wielki”. 

Pomimo epidemicznych przeszkód, 
jakie pojawiły się w trakcie kolejnych 
występów, sam spektakl przyciągnął 
dużą uwagę i zainteresowanie tych 
wszystkich, którzy chcieli doświadczyć 
duchowych i artystycznych wrażeń. 
Chcemy powrócić do tamtych emocji, 
które udzielały się nie tylko widzom, 
ale może przede wszystkim samym 
twórcom – młodzieży dunajeckiej. 

Tym razem chcielibyśmy Państwa 
zaprosić na zupełnie inne przeżywanie 
tajemnic Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Kolejne cier-
pienia Jezusa w ostatnich dniach Jego 
ziemskiego życia będziemy obserwować 
oczami Aureliusza – wysoko postawio-
nego żołnierza rzymskiego, który odpo-
wiedzialny jest za utrzymanie spokoju 
w Jerozolimie. Napływ rzeczy Żydów, 
przybywających do świętego miasta 
na święto paschy wzbudza niezadowo-
lenie Piłata, który zleca Aureliuszowi 
rozwiązanie problemu. Z wątpliwą 

pomocą przybywają przedstawi-
ciele faryzeuszy, którzy namawiają 
Piłata do wydania zgody na śmierć 
krzyżową Jezusa. Równolegle wręcz 
widz spektaklu będzie mógł poznać 
rodzinę Aureliusza. Jego żona Oktawia 
zamartwia się o przyszłość rodziny, 
obawia się że Aureliusz przyczyni się 
do śmierci Nauczyciela Jezusa, którego 
jest skrytą zwolenniczką. Centurion 
podejmuje się niewdzięcznej roli 
prowadzenia pochodu na Golgotę, 
w trakcie męki Jezusa, ich spojrzenia 
kilkukrotnie się spotykają, co wywo-
łuje w żołnierzu najpierw wyrzuty 
sumienia, a w dalszej konsekwencji 
zmianę postępowania i nawrócenie. 
Sam żołnierz jest świadkiem śmierci 
Jezusa, która wywołuje w nim chęć 
powrotu do rodziny i odbudowania 
relacji z najbliższymi. To żona, urado-
wana jego powrotem, nakazuje mu by 
odnalazł w sobie wiarę. Zmartwych-
wstanie Pana Jezusa staje się punktem 
zwrotnym w życiu Aureliusza. Zmar-
twychwstały okazuje mu miłosier-
dzie i daje szansę na odbudowanie 

relacji z Bogiem. Spektakl kończy się 
dynamiczną, ale i bardzo wymowną 
piosenką: „Moja wolność”. 

Przyjęta konwencja sceniczna 
pozwala widzowi odnaleźć się w jednej 
z głównych postaci misterium. Żona 
walcząca o jedność rodziny odnaj-
dzie się w roli Oktawii. Mąż, chcący 
zapewnić byt rodzinie, angażujący się 
w pracę zawodową odnajdzie się w roli 
Aureliusza, który jest odwzorowaniem 
postaci setnika – żołnierza rzymskiego. 
Wedle słów Ewangelii przebił on ciało 
Zbawiciela. To doświadczenie spra-
wiło, że nawrócił się i zginął za wiarę 
Chrystusową. To właśnie setnik miał 
pod krzyżem powiedzieć: „Człowiek 
ten zaiste był sprawiedliwy” (Łk 23,47) 
oraz „Prawdziwie, człowiek ten był 
Synem Bożym” (Mt 27, 54; Mk 15,39).

Zapraszamy do oglądania miste-
rium Męki Pańskiej. Niech to będą 
swoiste rekolekcje dla duszy, w ramach 
przygotowań do pięknego i godnego 
przeżywania świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. 

PGM: „Śladami Boga”

PRZYGOTOWANIA DO PREMIERY MISTERIUM

Spojrzenie Jezusa
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Dlaczego z pośród wszyst-
kich bóstw to właśnie Jezus 
jest prawdziwym Bogiem? 

Jeśli przyjrzymy się głównym reli-
giom świata, odkryjemy, że Budda, 
Mahomet, Konfucjusz i Mojżesz okre-
ślali się jedynie mianem nauczycieli lub 
proroków. Żaden z nich nie twierdził 
nigdy, że jest równy Bogu, natomiast 
w odróżnieniu od nich Jezus złożył taką 
deklarację. Mówił swoim słuchaczom, że 
Bóg istnieje i że właśnie na Niego patrzą. 
Choć nauczał o swoim Ojcu w niebie, nie 
mówił z pozycji oddzielenia od Niego, 
ale z pozycji jedności z Ojcem - jedności 
niedostępnej dla jakiegokolwiek innego 
człowieka. Jezus twierdził, że kto Go 
zobaczył, zobaczył także i Ojca, a kto 
w Niego uwierzył, uwierzył w Ojca. Ci, 
którzy znali Jezusa, szybko przekony-
wali się, że wygłaszał On na swój temat 
zdumiewające opinie. Jasne stawało się, 
że według Jego własnych słów był kimś 
więcej niż tylko prorokiem i nauczy-
cielem. Przedstawiał siebie jako jedyną 
drogę prowadzącą do Boga, jako jedyne 
źródło odpuszczenia grzechów, jako 
jedyny sposób osiągnięcia zbawienia.

Jezus powiedział: „Ja jestem światło-
ścią świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia”. Przypisywał sobie atry-
buty właściwe jedynie Bogu. Zapewniał, 
że może przebaczać ludziom grzechy, 
uwalniać od grzesznych nawyków, 
sprawić, że poczują sens i spełnienie, 
a także ofiarować życie wieczne w niebie. 
W przeciwieństwie do innych nauczycieli, 
którzy zwracali uwagę na swoje słowa, 
Jezus wskazywał ludziom na samego 
siebie. Zamiast mówić, że słuchając 
jego słów znajdziemy drogę do prawdy 
i szczęścia, twierdził, że to właśnie on 
jest tą drogą i prawdą, i życiem, że nie 
da się dojść do Jego Ojca inaczej niż 
podążając ścieżką Jezusa. Jest on drogą, 
ponieważ wszystko w Nim objawia nam 
Ojca i łączy nas z Ojcem. Pan Jezus 
uczynił widzialnym niewidzialnego Boga 
i objawił go ludziom poprzez wszystkie 
swoje czyny i słowa. Czyni to poprzez 

swoje ludzkie oblicze. Dzięki temu jest 
nam łatwiej Go poznać, zrozumieć, poko-
chać oraz się z Nim złączyć.

Jakie jednak są dowody wskazujące 
na prawdziwość boskości przypisywanej 
sobie przez Jezusa? O autentyzmie Jego 
wyjątkowości świadczą wszystkie czyny, 
niemożliwe dla normalnego człowieka, 
których On dokonywał. Dobrym przy-
kładem są chociażby liczne cuda, które 
miały miejsce za jego sprawą. Uzdrawiał 
ludzi niewidomych, kalekich, głuchych, 
chromych, trędowatych, sparaliżowa-
nych. Ludzi, dla których, jak się wyda-
wało, nie było już nadziei. Potrafił nawet 
wskrzesić człowieka, czyli panował 
również nad śmiercią. Miał nieograni-
czoną władzę nad przedmiotami. Był 
w stanie rozmnożyć chleb i ryby, karmiąc 
tłumy liczące kilka tysięcy osób. Panował 
także nad siłami przyrody. Chodził po 
jeziorze i uciszył burzę, żeby ochronić 
swoich przyjaciół przed żywiołem. Wypę-
dzanie z ludzi złych duchów też nie było 
dla niego żadnym problemem. Tłumy nie 
odstępowały Jezusa na krok, ponieważ 
stale zaspokajał ich potrzeby i doko-
nywał rzeczy niemożliwych. Ludzie 
w Jego towarzystwie czuli się nadzwy-
czajnie bezpiecznie. Jeśli ktoś więc nie 
chciał wierzyć w słowa Jezusa, powinien 
był uwierzyć patrząc na rzeczy, których 
dokonywał.

Jezus Chrystus pokazał nam Boga, 
który jest łagodny i kochający, który 
zdaje sobie sprawę z naszego egoizmu 
i niedoskonałości, ale mimo to gorąco 

pragnie bliskiej więzi z nami. Jezus uczył, 
że chociaż w Bożych oczach jesteśmy 
grzesznikami zasługującymi na karę, 
miłość, którą darzy nas Jego Ojciec 
zdecydowanie przeważa iże plan Boga 
dla nas jest inny. Pokazał jak bardzo miło-
sierny jest Pan. W tym celu Sam przyjął 
postać człowieka i wziął na siebie karę 
za nasze grzechy, aby właśnie dać nam 
szansę. Jak mówi Biblia- kochamy Boga 
dlatego, że to On pierwszy nas umiłował.

Jezus zamienił się z nami miejscami 
i umarł za nas, abyśmy mogli otrzymać 
przebaczenie. Na tle wszystkich innych 
religii znanych ludzkości tylko w Jezusie 
widzimy Boga, który wychodzi naprzeciw 
człowiekowi i oferuje nam możliwość 
nawiązania z Nim więzi. Jezus okazuje 
nam Boże serce przepełnione miłością, 
zaspokaja nasze potrzeby i zbliża nas 
do siebie. Przez Jego śmierć i zmar-
twychwstanie możemy dziś otrzymać 
nowe życie. Możemy doświadczyć prze-
baczenia, akceptacji oraz prawdziwej 
miłości ze strony Boga. On sam mówi 
do nas: „Ukochałem cię odwieczną miło-
ścią, dlatego też zachowałem dla ciebie 
łaskawość”. 

Jak więc się okazuje odpowiedzią 
na nasze wątpliwości czy niedowie-
rzania jest po prostu Jezus. To w nim 
znajdziemy rozwiązanie każdego naszego 
problemu i to dzięki niemu mamy szansę 
na upragnione życie wieczne. Wyłącznie 
podążając ścieżka Zbawiciela odkryjemy 
prawdziwe szczęście i miłość. 

Maja Starostka

Czy Bóg naprawdę istnieje?
W przeciwieństwie do wszystkich innych objawień, Jezus Chrystus jest najwyraźniejszym,  

najkonkretniejszym obrazem Boga, który poszukuje z nami kontaktu.
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Organizacja naukowa AKM 
powstała w 1927 roku stając 
się jednocześnie pierw-

szym akademickim kołem misyjnym 
w Polsce. W październiku 2015 roku 
patronką AKM została wybitna 
poznańska misjonarka – Wanda 
Błeńska. Niezwykłość owej kobiety, 

która od zawsze wiedziała, że chce 
nieść pomoc innym, podkreśla fakt, 
iż w człowieku widziała nie tylko 
jednostkę kwalifikującą się, bądź nie, 
do leczenia, ale przede wszystkim 
dostrzegała istotę żywą, ze swymi 
lękami, nadziejami, problemami 
i niepowtarzalnym patrzeniem 

na świat. W każdej osobie, z jaką 
miała styczność, szanowała i uwzględ-
niała indywidualne potrzeby, poma-
gała rozwiewać powstałe wątpliwości 
i współistniała w troskach.

„To jest ładna praca – być leka-
rzem na misjach. Bo nie leczy się 
choroby, ale również duszę. Ilu 
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Stoisko studentów z koła misjologicznego przed kościołem

MISJONARZE – STUDENCI W NASZEJ PARAFII

Bardziej 
poznawać siebie

Cudowną historię tworzą cudowne osoby. Takie zwyczajnie nadzwyczajne osobistości 
chce się pamiętać, podziwiać, naśladować, kroczyć ich śladami. Do właśnie takich 

należała Wanda Błeńska znana jako „Matka Trędowatych”. Postać tej niezwykłej kobiety 
będącej polską lekarką i misjonarką przybliżyli 31 stycznia br podczas Mszy Świętej 

w Kościele Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu członkowie Akademickiego Koła 
Misjologicznego (AKM) z Poznania.



chorym pomogłam wiedzą lekarską, 
a ilu wymodliłam, tego nie wiem… 
Dowiem się dopiero na drugim 
świecie” – cytowane przez człon-
kinię AKM słowa jego patronki Wadny 
Błeńskiej stały się kwintesencją 
prelekcji wygłoszonej podczas Mszy 
świętej w Kościele Przenajświętszej 
Trójcy w Czarnym Dunajcu. Skłaniały 
do refleksji zarówno nad sensem misji, 
jak i meritum modlitwy. Studentka 
działającą przy Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu – Marlena 
Nikodem,opowiadała o powstaniu 
i działalności koła. Wspomniała 
o jego trzech filarach – modlitwie, 
formacji i animacji. W działaniach 
opartych na tych filarach najważ-
niejsze jest dzielenie się z innymi 
zapałem misyjnym, dzięki czemu 
dokonuje się również popularyzacja 
wiedzy misjologicznej. Organizo-
wane są liczne seminaria i zjazdy 
naukowe na temat misji, a także 
rozmaite akcje, z których ofiary prze-
znaczane są na cele dobroczynne. 
Członkowie AKMu odwiedzają różne 

parafie dzieląc się własnym doświad-
czeniem zaangażowania misyjnego. 
Świadkami tego pięknego świa-
dectwa mieli możliwość byćparafianie 
Przenajświętszej Trójcy w Czarnym 
Dunajcu.

W rozmowie z „Dunajcem” 
Marlena Nikodem mówi: „W AKMie 
działam od października 2017 roku. 
Byłam na doświadczeniu misyjnym 
Jerozolima 2018, Ghana 2019 oraz 
Lublin 2020. AKM to uniwer-
syteckie koło naukowe, jednak 
dla mnie to głównie wspólnota. 
Z ludźmi, których poznałam dzięki 
AKM, na przestrzeni lat zawią-
zały się więzi przyjaźni na całe 
życie. Dzięki nim mogę pogłębiać 
swoją wiarę, a także coraz bardziej 
poznawać siebie. W AKMie uczę 
się pokory i służby potrzebującym. 
Dzięki naszym akcjom możemy 
realnie pomagać drugiemu czło-
wiekowi. Daje mi to niesamowitą 
radość i satysfakcję. Podobnie, jak 
działanie na animacjach i dzielenie 
się świadectwem. Mimo że studiuję 
i pracuję jednocześnie, zawsze 

staram się znaleźć przestrzeń dla 
działaności w AKMie. Pomaga mi 
w tym codzienna modlitwa w naszym 
różańcu misyjnym oraz postać dr 
Wandy Błeńskiej – naszej patronki. 
Jest ona dla mnie wzorem łączenia 
sumiennej pracy ze służbą drugiemu 
człowiekowi oraz zawierzeniem 
Panu Bogu. Myślę, że nawet, gdy 
już ukończę studia, AKM pozostanie 
mi bliski i będę mogła włączać się 
w dalsze akcje na rzecz misji”.

Po mszy św. można było podejść 
do członków AKM i porozmawiać 
na temat działalności koła, powsta-
łych podczas prelekcji pytań, a także 
zakupić jakiś drobiazg przywieziony 
prosto z Afryki – breloczek, drobny 
upominek, a nawet kawę.

Monika Kosakowska

KIM BYŁA WANDA BŁEŃSKA 
Wanda Błeńska urodzi ła 

się 30 października 1911 roku 
w Poznaniu. W 1934 roku na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Poznań-
skiego uzyskała dyplom lekarski. 
Po II wojnie światowej, w której 

O. Mariusz Baruzi w czasie kazania w towarzystwie przedstawicielki studentów
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uczestniczyła jako żołnierz Armii 
Krajowej, uzyskała też dyplom 
Instytutu Medycyny Tropikalnej 
i Higieny na Uniwersytecie w Liver-
poolu. W 1950 roku wyjechała 
do Ugandy, gdzie w Bulubie nad 
jeziorem Victoria ofiarnie leczyła 
chorych, zwłaszcza trędowatych. 
Dzięki poznańskiej lekarce tamtejsza 
placówka sióstr franciszkanek 
zyskała światową sławę, a centrum 
szkoleniowe szpitala nosi nazwę 
„Wanda Blenska Training Centre”. 

Centrum medyczne jej imienia działa 
też w Befasy na Madagaskarze. 

Doktor Błeńska otrzymała 
od papieża Jana Pawła II najwyższe 
odznaczenie przyznawane świeckim 
zaangażowanym w życie Kościoła, 
Order Świętego Sylwestra. Jest hono-
rową obywatelką Ugandy i miasta 
Poznania. W 2003 roku jej imieniem 
nazwano Instytut Misyjnego Laikatu 
przy Komisji Episkopatu Polski ds. 
Misji. Uczestniczyła w misyjnych 
sympozjach, odwiedzała szkoły 

i duszpasterstwa. W stolicy Wielko-
polski istnieje Szkoła Społeczna im. 
dr Wandy Błeńskiej. Jej imię nadano 
też Akademickiemu Kołu Misjolo-
gicznemu w Poznaniu, reaktywo-
wanemu w 2002 roku. W 2018 roku 
została wybrana przez mieszkańców 
stolicy Wielkopolski na „Pozna-
niankę stulecia”. Papież Franciszek 
wybrał dr Błeńską na świadka wiary 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 
w 2019 roku. Od ub. roku działa strona 
internetowa wandablenska.pl w języku 
polskim, angielskim, hiszpańskim, 
portugalskim, włoskim, chińskim, 
arabskim, rosyjskim, niemieckim 
i francuskim.

Wanda Błeńska zmarła 27 listopada 
2014 roku, w wieku 103 lat. Każdego 
27. dnia miesiąca w parafii pw. 
Chrystusa Dobrego Pasterza przy 
ul. Nowina w Poznaniu odprawiana 
jest Msza św. w intencji śp. Wandy 
Błeńskiej. Następnie przy grobie 
misjonarki, znajdującym się na cmen-
tarzu przy tamtejszym kościele, odma-
wiany jest różaniec w intencji misji. 
Modlitwa ta, zainicjowana 27 grudnia 
2014 roku przez bp. Szymona Stuł-
kowskiego, trwa nieprzerwanie co 
miesiąc i jest wypełnieniem słów abp. 
Henryka Hosera z homilii pogrze-
bowej misjonarki. Gromadzi w dużym 
stopniu osoby młode, zaangażowane 
misyjnie.

Wanda Błeńska nazywana była lekarką trędowatych

Dr Wanda Błeńska wśród dzieci afrykańskich
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PARAFIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY W CZARNYM DUNAJCU 
I PARAFIALNA GRUPA MŁODZIEŻOWA: „ŚLADAMI BOGA”

zaprasza do udziału w: 

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
Aby wziąć udział w konkursie należy przynieść lub przesłać zeskanowane  

stare zdjęcie kapłana lub kościoła w Czarnym Dunajcu  
wraz z opisem tego zdjęcia  

(data, opis osób lub miejsca na zdjęciu). 

Zeskanowane zdjęcia proszę wysyłać na adres:  
parczardunajec@poczta.fm

Można również osobiście dostarczyć zdjęcie księdzu z parafii, które po zeskano-
waniu otrzymamy z powrotem

Wszystkie zdjęcia ukażą się na łamach naszej gazety w bloku: 
PARAFIA NA STAREJ FOTOGRAFII

Najstarsze zdjęcia z opisem otrzymają ciekawą i cenną nagrodę.  

KONKURS TRWAĆ BĘDZIE DO KOŃCA MARCA
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Gdybyśmy chcieli wskazać 
człowieka, który w swoim 
życiu naprawdę przeżył 

Wielki Post, to z całą pewnością 
mógłby to być Józef Egipski. Ilość 
cierpienia w jego życiu była wręcz 
kolosalna. Już od dzieciństwa, jako 
najmłodszy i ukochany przez ojca 
syn, musiał mierzyć się z wrogim 
nastawieniem swych braci, którzy 
opanowani przez zazdrość, czekali 
tylko na okazję, by się go pozbyć. 
Ostatecznie bracia sprzedali Józefa 
w niewolę Izmaelitom, donosząc 
ojcu, że został zabity przez dzikie 
zwierzęta. Stał się niewolnikiem 
dowódcy straży faraona- Potifara, 
który potem uczynił go zarządcą 
majątku. Przez pewien okres swojego 
życia niesłusznie oskarżony, prze-
bywał w więzieniu, gdzie odkrył dar 
tłumaczenia snów. Właśnie dzięki 
tej umiejętności został wezwany 
na dwór faraona, którego sen również 
wytłumaczył. Przewidział siedem lat 
nieurodzajów ziemi egipskiej i zlecił 
rozpoczęcie gromadzenia zapasów. 
Za te zasługi faraon mianował Józefa 
zarządcą całego Egiptu.

Józef Egipski jest nazywany 
Karmicielem całego ludu, ponieważ 
to dzięki niemu naród egipski uniknął 

głodowej śmierci. W latach głodu 
sprzedawał własne zapasy zboża 
każdemu, kto tylko go potrze-
bował. Tak się stało, że nieurodzaj 
dotknął także ziemię zamieszkaną 
przez rodzinę Józefa, a jego ojciec 
był zmuszony wysłać swych synów 
do Egiptu w celu nabycia zboża. 
Oczywiście Józef mógł zabronić im 

kupna zboża, przyczyniając się tym 
do śmierci głodowej braci, jednak 
potrafił znaleźć w sobie na tyle dobra, 
by móc im przebaczyć wszystkie 
wyrządzone niegdyś krzywy.

Postawa Józefa, który ze wzru-
szeniem, z otwartymi rękami przyj-
muje swych braci i przebacza 
im, może być analogią Kościoła, 
który podobnie otwiera się na nas, 
pomimo tego, że popełniamy błędy, 
że jesteśmy grzeszni, że często 
zdradzamy go. Józef, który przez 
całe życie nie otrzymał od braci 
nawet cienia dobroci, ma w sobie 
tyle miłości, że jest w stanie zapo-
mnieć o złu, którego doświadczył. 
Tak samo Bóg jest w stanie zapo-
mnieć nam nasze grzechy, jeśli tylko 
my wykażemy skruchę i szczerze 
będziemy ich żałować. Papież Fran-
ciszek, podczas jednego z pierwszych 
spotkań z Misjonarzami Miłosierdzia 
wypowiedział piękne słowa, a miano-
wicie: ,,Bóg nieustannie wzrusza się 

Karmiciel całego ludu  

- Józef Egipski

Rdz 45, 1-7
1. Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszyst-

kich, którzy tam byli, zawołał: ,, Niechaj wszyscy stąd wyjdą! ” 

Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. 

2. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli Egip-

cjanie oraz dworzanie faraona, 3. rzekł do swych braci: ,, Ja 

jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje?” Ale bracia nie byli 

w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. 4. On zaś rzekł 

do nich: ,,Zbliżcie się do mnie!” A gdy oni się zbliżyli, powtó-

rzył: „Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprze-

daliście do Egiptu.” 5. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzu-

cajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia 

od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. 6. Oto już dwa lata 

trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których 

nie będzie orki ani żniwa. 7. Bóg mnie wysłał przed wami, aby 

wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki 

wielkiemu wybawieniu.

KARTKA Z PISMA ŚWIĘTEGO
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człowiekiem i nigdy się nie męczy 
przebaczaniem.” Słowa te co dzień 
powinniśmy mieć w pamięci, by żyć 
z przekonaniem, że nie ma takiego 
zła, którego dobro by nie zwycię-
żyło, a sam Bóg tak bardzo kocha 
człowieka, że do samego końca czeka 
na jego nawrócenie.

Sytuacja najmłodszego z braci, 
sprzedanego, odrzuconego przez 
własne rodzeństwo to mocna analogia 
do Chrystusa, który zostaje zdra-
dzony, wydany przez umiłowa-
nego apostoła, odrzucony przez lud, 
który tak bardzo ukochał. Chrystus 
oddaje życie za wszystkich ludzi, 
również za tych, którzy przyczynili 
się do jego śmierci. Co więcej modli 
się do swego Ojca o przebaczenie 
dla nich. ,,Ojcze przebacz im, bo nie 
wiedzą co czynią”- woła z krzyża. 
Tylko dzięki prawdziwej miłości czło-
wiek potrafi zdobyć się na przeba-
czenie tak wielkich krzywd. Właśnie 
tą miłością kierował się Józef, gdy 
z otwartymi ramionami przyjmował 
swych braci, słowem nie wracając 
do przeszłych wydarzeń.

Anna Skupień
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SMS OD PAPIEŻA FRANCISZKA
„Ten, kto się modli, jest jak zakochany, który zawsze nosi w swoim sercu miłowaną osobę, 
gdziekolwiek jest. Módlmy się więc zawsze za wszystko i za wszystkich, także za nieprzy-
jaciół, do czego zachęcał Jezus. Módlmy się za naszych bliskich, ale także za tych, których 
nie znamy. Modlitwa usposabia nas do przeobfitej miłości. Módlmy się szczególnie za 
nieszczęśliwych, za tych, którzy płaczą w samotności i wątpią czy jest jeszcze miłość, która 
dla nich żyje. Modlitwa czyni cuda, a ubodzy uświadamiają sobie wtedy, dzięki łasce Bożej, 
że także w ich niepewnej sytuacji modlitwa chrześcijanina uobecnia współczucie Jezusa, 
który z wielką czułością patrzył na znużone i zagubione tłumy, jak na owce nie mające 
pasterza (por. Mk 6, 34). Pan jest – nie zapominajmy o tym – Panem współczucia, bliskości, 
czułości: nie należy zapominać o tych trzech słowach odnoszących się do Pana. Ponieważ to 
jest jego styl: współczucie, bliskość i czułość. Słusznie i dobrze jest modlić się, aby nadejście 
Królestwa sprawiedliwości i pokoju miało wpływ na bieg historii, lecz równie ważne jest 
przenikanie modlitwą treści codziennych, zwyczajnych sytuacji. Wszystkie formy modlitwy 
mogą być tym zaczynem, do którego Pan porównuje swoje Królestwo. Człowiek – mężczyzna 
i kobieta: my wszyscy, jesteśmy jak tchnienie, jak źdźbło trawy (por. Ps 144, 4; 103, 15). 
Filozof Pascal napisał o człowieku: «Nie potrzeba iżby cały wszechświat uzbroił się, aby go 
zmiażdżyć: mgła, kropla wody wystarczy, aby go zabić» . Jesteśmy istotami kruchymi, ale 
zdolnymi do modlitwy: i to jest największa godność, to jest również naszą siłą. Odwagi. 
Módlmy się w każdym momencie, w każdej sytuacji, ponieważ Pan jest bliski nam. A kiedy 
modlitwa zgodna z zamysłem Serca Jezusa, czyni cuda.” Środowa audiencja, 10.02.2021



Francesco Forgione urodził się 
w Pietrelcinie (na południu 
Włoch) 25 maja 1887 roku. Już 

w dzieciństwie szukał samotności 
i często oddawał się modlitwie i rozmy-
ślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się 
po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat 
Franciszek przyjął habit kapucyński 
i otrzymał zakonne imię Pio. Rok 
później złożył śluby zakonne 
i rozpoczął studia filozoficz-
no-teologiczne. W 1910 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Już 
wtedy od dawna miał poważne 
problemy ze zdrowiem. Po kilku 
latach kapłaństwa został powołany 
do wojska. Ze służby został zwol-
niony ze względu na zły stan zdrowia. 
Pod koniec lipca 1916 roku przybył 
do San Giovanni Rotondo i tam prze-
bywał aż do śmierci. Był kierowni-
kiem duchowym młodych zakonników. 
20 września 1918 roku podczas 
modlitwy przed wizerunkiem Chry-
stusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał 
stygmaty. Na jego dłoniach, stopach 
i boku pojawiły się otwarte rany - znaki 

męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni 
Rotondo zaczęły przybywać rzesze 
pielgrzymów i dziennikarzy, którzy 
chcieli zobaczyć niezwykłego kapu-
cyna. Stygmaty i mistyczne doświad-
czenia o. Pio były także przedmiotem 
wnikliwych badań ze strony Kościoła. 
W związku z nimi o. Pio na 2 lata 
otrzymał zakaz publicznego sprawo-
wania Eucharystii i spowiadania wier-
nych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję 
z wielkim spokojem. Po wydaniu 
opinii przez dr. Festa, który uznał, że 
stygmatyczne rany nie są wytłuma-
czalne z punktu widzenia nauki, o. Pio 

mógł ponownie publicznie sprawować 
sakramenty.

Ojciec Pio był mistykiem. Często 
surowo pokutował, bardzo dużo czasu 
poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie 
przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, 
Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg 

obdarzył go również darem bilo-
kacji - znajdowania się jednocze-
śnie w dwóch miejscach. Podczas 
pewnej bitwy w trakcie wojny, 
o. Pio, który cały czas prze-
bywał w swoim klasztorze, 
ostrzegł jednego z dowódców 

na Sycylii, by usunął się z miejsca, 
w którym się znajdował. Dowódca 

postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem 
i w ten sposób uratował swoje życie - 
na miejsce, w którym się wcześniej znaj-
dował, spadł granat.

Włoski zakonnik niezwykłą czcią 
darzył Eucharystię. Przez długie 
godziny przygotowywał się do niej, 
trwając na modlitwie, i długo dziękował 
Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane 
przez o. Pio Msze święte trwały nieraz 
nawet dwie godziny. Ich uczestnicy 

RELIKWIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W KOŚCIELE PARAFIALNYM

RELIKWIE ŚW. O. PIO
14 lutego 2021 roku nastąpiło w naszej parafii uroczyste wprowadzenie kolejnych relikwii świętego. 

Tym  razem naszym nowym orędownikiem stał się o. Pio i dołączył on do szerokiego grona 
świętych, których relikwie czczone są w kościele parafialnym. Kim jest nasz nowy orędownik? 

Jakimi modlitwami możemy się posługiwać, wypraszając Jego orędownictwo u Boga?
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Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święty Ojcze Pio, módl się za nami.

Wierny natchnieniom Ducha Świętego

Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa

Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa

Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu

W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela

Cieszący się nadprzyrodzonymi darami

Ozdobo zakonu franciszkańskiego

Niosący światu dobro i pokój

Wybrane naczynie świętości i łaski

Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem

Postrachu duchów piekielnych

Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego

Nauczający bardziej przykładem niż słowem

Wzorze miłości Boga i bliźniego

Spotykający Chrystusa w każdym człowieku

Opiekunie cierpiących
Pociecho nieszczęśliwych

Znoszący upokorzenia z cierpliwością

Mężny wśród przeciwności

Wzorze franciszkańskiego ubóstwa

Wzorze czystości kapłańskiej

Mężu doskonałego posłuszeństwa

Miłośniku życia ukrytego

Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji

Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa

Możny nasz orędowniku u Boga

Módl się za nami św. Ojcze Pio,

abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie 

i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, 

Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując 

tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna 

i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

Litania do Świętego Ojca Pio

Przekazanie i uroczyste wprowadzenie relikwii o. Pio do kościoła parafialnego
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Dzień 1.
Błogosławiony Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że 

Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi 

i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego 

celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka 

Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie 

………, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego Wolę. 

Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 2.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych 

do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy 

staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Czło-

wieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość 

Boga, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, 

proszę o wstawiennictwo w mojej intencji ………., którą 

ci przedkładam.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 3.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie 

krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan 

w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się 

za mną w moich trudnościach……… i uproś mi u Jezusa 

łaskę wytrwania w dobrym. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 4.
Błogosławiony Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej 

wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych 

dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną 

u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój 

ból i uproś łaskę ……
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 5.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykle zjed-

noczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, 

że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia 

rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, 

bądź ze mną w moim doświadczeniu ………., abym ufał 

w miłość Bożą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 6.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem 

posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłu-

szeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma 

miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga 

nie idzie się do nieba, bądź moim orędownikiem u Boga, 

gdy proszę o łaskę ……….

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 7.
Błogosławiony Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chry-

stusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapew-

niałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl 

się za mną, gdy błagam Boga o łaskę ……….

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …..

Dzień 8.
Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości 

Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach prze-

konanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia 

miłowania Go, w imię miłości, która przepełniała twoje 

życie, wyjednaj mi w niebie dar ………, o który cię z ufno-

ścią proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 9.
Błogosławiony Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, 

Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń 

na niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę 

o pomoc w mojej potrzebie……….

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Nowenna do Ojca Pio

opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie 
- zwłaszcza w momencie Przeistoczenia 
- w widoczny sposób bardzo cierpiał 
fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie 
rozstawał się również z różańcem. 
W 1922 roku powstała inicja-
tywa wybudowania szpitala w San 
Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco 
ten pomysł poparł. Szpital szybko się 
rozrastał, a problemy finansowe przy 
jego budowie udawało się szczęśliwie 
rozwiązać. „Dom Ulgi w Cierpieniu” 
otwarto w maju 1956 roku. Kroniki 
zaczęły się zapełniać kolejnymi świa-
dectwami cudownego uzdrowienia 
dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. 
Tymczasem zakonnika zaczęły powoli 

opuszczać siły, coraz częściej zapadał 
na zdrowiu. Zmarł w swoim klasz-
torze 23 września 1968 roku Na kilka 
dni przed jego śmiercią, po 50 latach, 
zagoiły się stygmaty.

W 1983 roku rozpoczął się proces 
informacyjny, zakończony w 1990 roku 
stwierdzeniem przez Kongregację 
Spraw Kanonizacyjnych jego ważności. 
W 1997 roku ogłoszono dekret o hero-
iczności cnót o. Pio; rok później - dekret 
stwierdzający cud uzdrowienia za wsta-
wiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł 
II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 
2 maja 1999 roku, a kanonizował go 
16 czerwca 2002 roku.
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Kościół św. Piotra In Gallicantu 
(czyli „gdy zapiał kogut”) dziś 
położony jest za granicami 

Starej Jerozolimy. Jednak w czasach 
Pana Jezusa znajdował się w samym 
sercu Miasta Dawidowego oczywiście 
nie sam kościół, ale dom arcykapłana 
Kajfasza. Tutaj Pan Jezus był prze-
słuchiwany i przetrzymywany. Ciem-
nice, które przygotowujemy w naszych 
kościołach na Wielki Czwartek są 
pamiątką nocy, którą Pan Jezus spędził 
w cysternie w ogrodzie domu arcy-
kapłana. Dziś do tej cysterny, inaczej 
kamiennej jaskini można zejść po 
schodach, ale wtedy był tam tylko 
niewielki otwór, przez który wrzu-
cono albo spuszczono na liniach 

Pana Jezusa. Dom Kajfasza poło-
żony był przy jednej z ważniejszych 
ulic, a właściwie schodów prowadzą-
cych z góry Syjon przez potok Cedron 
na górę Oliwną. Dzień przed swoją 
Męką Jezus musiał przechodzić tymi 
schodami kilka razy. Najpierw szedł 
tamtędy z Betanii gdzie mieszkał 
w czasie świąt do Wieczernika, który 
znajdował się na szczycie góry Syjon, 
tuż obok grobu króla Dawida. Potem 
schodząc do Ogrójca. Wreszcie, gdy 
Go pojmali, w górę, do domu Kajfasza. 
Do dziś można oglądać te naprawdę 
„święte schody”, niemych świadków 
Męki Zbawiciela. 

Sam kościół upamiętniający 
zaparcie się św. Piotra i przebaczenie 

Widok na Górę Oliwną

JEROZOLIMA
– ŚW. PIOTR IN GALLICANTU

Święte Schody

plan Jerozolimy w czasach bizantyjskichPozostałość klasztoru bizantyjskiegoKościół Zapracia się św. Piotra
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Ks. Mieczysław Kozicki urodził 
się w 1903 roku w Dolinie 
(obwód lwowski). Świę-

cenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 
1927 roku. Pierwszą placówką, na której 
pracował to parafia w Porębie Żegocie. 

Przebywał tutaj w okresie od 1928 roku 
do 1931 roku, po czym został prze-
niesiony do Wilkowic, koło Bielska-
-Białej. Tutaj z kolei pracował przez 
5 lat w okresie od 1931 do 1936 roku. 
Krótki epizod jego życia związany 
jest z parafią Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Krzęcinie koło 
Wielkich Dróg. Pod koniec 1936 roku 
został przeniesiony do Jeleśni. W latach 
1938 - 1939 był ekspozytem w Kobier-
nicach, a od listopada 1939 do marca 
1944 roku był wikariuszem w Wita-
nowicach. To z mieszkańcami Wita-
nowic przeżył czas II wojny światowej. 
W latach 1944 – 1945 był  wikariuszem 
w parafii Matki Boskiej Ostrobram-
skiej w Chrzanowie – Rospontowej, 
a w okresie 1945 - 1951 administra-
torem w parafii Przenajświętszej Trójcy 
w Bieńkówce. 

Od 1953 do 1967 roku, ks. Mieczy-
sław Kozicki był proboszczem parafii 
w Czarnym Dunajcu, gdzie zmarł. 

W kościele w Czarnym Dunajcu prze-
prowadził on odnowienie malatury 
i ołtarzy. Prace te zlecił malarzowi 
i artyście W. Herczakowi w 1958 roku. 

Następca Ks. Zbigniew Mońko
Oprac. Ks. Marcin Napora

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XX WIEKU

Ks. Mieczysław Kozicki 
– proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu w latach 1953–1968

Zachowało się zdjęcie księdza Kozickiego. 
Niestety słabej jakości.

Tablica nagrobna ks. Mieczysława Kozickiego, 
umieszczona na ścianie starej kaplicy na cmentarzu 

w Czarnym Dunajcu

Pana Jezusa zbudowano w 1932 roku. 
Styl architektury próbuje naśladować 
budownictwo bizantyjskie na pamiątkę 
pierwszego klasztoru bizantyjskiego, 
który powstał w tym miejscu w VI 
wieku. Ten pierwszy klasztor jednak 
nie przetrwał najazdu perskiego 
w 614 roku. 

Dziś kościół ten stanowi swego 
rodzaju oazę, przestrzeń ciszy i zadumy. 
Oddalony nieco od zatłoczonej, gwarnej 
Starej Jerozolimy, daje szansę na zatrzy-
manie się i modlitwę w skupieniu. 
Miejsce to zaprasza do zjednoczenia 
się z cierpiącym Panem Jezusem. Nato-
miast stanięcie w prawdzie o sobie jak, 

św. Piotr, pomaga docenić przebaczenie 
Jezusa i ucieszyć się nim, i dzielić się 
nim. To miejsce uczy nas, że w ciszy 
swoich serc możemy usłyszeć głos Ojca 
Niebieskiego, który zawsze z nami 
jest. To odkrycie stanowi źródło siły, 
podobnie jak umocniło Pana Jezusa 
na Mękę. ks. Michał Paruch

Cysterna - Ciemnica Ciemnica
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Kronika 
parafialna

Msze św. w niedziele:
Kościół parafialny w Czarnym Dunajcu 
- 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
Kaplica w Starem Bystrem - 9.00
Kaplica we Wróblówce - 10.30

Msze św. w dni powszednie:
Kościół parafialny w Czarnym Dunajcu - 
7.00, 18.00 (IV-IX), 17.00 (X-III)
Kaplica w Starem Bystrem - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III), w wakacje godz. 8.00
Kaplica we Wróblówce - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III) w wakacje godz. 9.00
SPOWIEDŹ
• przez cały rok 30 minut przed poranną i wieczorną Mszą św.

SPOWIEDŹ NA I PIĄTEK
• w czwartek poprzedzający godzinę przed wieczorną Mszą 

św. Klasy Szkoły Podstawowej w pierwszy piątek godzinę 
przed wieczorną Mszą św. młodzież i dorośli.

SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI
• Wszystkich Świętych 31 października
• Bożego Narodzenia 23 grudnia
• Wielkanocą w Wielki Wtorek

Kancelaria parafialna
• czynna w dni powszednie  

zaraz po porannej 
i wieczornej Mszy św.

• w niedziele, święta  
i pierwsze piątki  
miesiąca  
- kancelaria nieczynna

Nr konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy 
Czarny Dunajec
50 8792 0008 0000 
0019 3005 0001

Parafia Przenajświętszej Trójcy
ul. Rynek 34, 34-470 Czarny Dunajec tel.(018) 265 72 24

E-mail: parczardunajec@poczta.fm   /   www.czarnydunajec.parafia.info.pl

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI 

21 LUTY
• Lena Anna BIAŁOŃ, c. Roberta i Pauliny, Klikuszowa

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI

2 LUTY
 � Jan FUDALA, l. 81, Czarny Dunajec

9 LUTY
 � Kazimierz LENART, l. 64, Maruszyna

10 LUTY
 � Maria OTRĘBA, l. 81, Wróblówka

12 LUTY
Józef SZAL, l. 83, Stare Bystre
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B ardzo ciekawe okoliczności jego 
wyboru i namaszczenia na króla. 
Saul był dzielnym wojowni-

kiem, bardzo przystojnym i wysokim 
mężczyzną. Jednak gdy nie toczyły się 
żadne wojny, pomagał swojemu ojcu 
w uprawie roli i hodowli zwierząt. 
Zdarzyło się, że ojcu Saula zaginęły 
oślice. Syn ruszył na poszukiwania. 
Do pomocy zabrał pewnego chłopca. 
Poszukiwania trwały trzy dni jednak bez skutku. Gdy Saul 
chciał już wracać zrezygnowany i smutny, chłopiec przy-
pomniał sobie o proroku Samuelu i rzekł:

„Oto w mieście tym jest mąż Boży, człowiek poważny: co 
powie, wszystko się staje; chodźmy tam teraz, aby udzielił 
nam pouczenia w tej sprawie, z której powodu jesteśmy 
w drodze” (por. 1 Sm 9, 6–9).

Następnie zaproponował, że podzieli się swoimi 
pieniędzmi, aby dać ofiarę Widzącemu – Samuelowi. Gdy 
Saul rozmawiał z Prorokiem, Duch Boży opanował Saula 
i Samuel zrozumiał, że on jest wybrańcem Boga. Namaścił 
go oliwą na króla. Jakiś czas później starsi narodu uroczy-
ście wybrali go na króla i zobowiązali się spełniać jego wolę. 

Dopóki Saul był wierny Bogu cały 
naród cieszył się błogosławieństwem, 
wygrywał wojny i żył w pokoju.

Z czasem jednak zaczął bardziej 
ufać swoim siłą i swojej armii niż 
Bogu. Zapomniał o tym, co powie-
dział mały chłopiec, że to Bóg 
wybiera sobie ludzi i daje im odpo-
wiednie łaski, i troszczy się o nas. 
Zapomniał, że warto zrezygnować 

z tego co swoje, aby podzielić się z innymi. Zapomniał, 
że Bogu można oddać nawet wszystko, bo on wie czego 
potrzebujemy i troszczy się o nas. Dlatego Bóg odrzucił 
ją Saula a poszukał innego króla, takiego, który jak ów 
małych chłopiec będzie pamiętał o Bogu i ufam mu we 
wszystkim. Takim wiernym Bogu choć czasem słabym, ale 
szczerym i oddanym królem, został Dawid. On od dziecka 
wiedział, że w Bogu jest nasza nadzieja. Mały chłopiec, 
towarzysz Saula, uczy nas szacunku wobec ludzi wybra-
nych przez Boga, których Pan Bóg postawił na naszej 
drodze życia: biskupów, księży, katechetów, rodziców, 
nauczycieli, braci i sióstr. Wreszcie uczy nas dzielić się 
z innymi i  pomagać im. W tym jest naprawdę wiele szczę-
ścia. Uczy nas zaufania.

Ks. Michał Paruch

Prorok Samuel starał się całe swoje życie być wiernym Bogu. Przyjął misją nauczania Izraela 
i prowadzenia ich do Boga. Jednak naród wybrany nie był jeszcze gotów, aby całkowicie zaufać Bogu. 
Prosili, aby wyznaczyć im króla, by mogli być jak inne narody. Ten pomysł nie podobał się prorokowi. 

Jednak Bóg zlitował się nad słabością swego ludu i dał im króla. Pierwszy nazywał się Saul. 
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Intencje mszalne
07.03 - 21.03.2021 r.

3 Niedziela Wielkiego Postu 7.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Michał i Helena Szuba 

w rocz. śmierci
 8.30 †  Teofil Steskal, żona Bronisława
 8.30 †  Piotr Karkoszka 2 rocz. śmierci
10.00 †  Barbara Woźniak
10.00 †  Stanisława Rebidas, synowie Józef 

i Edward
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Bronisława i Ludwik Babeł

Poniedziałek 8.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – 

int. z pogrzebu
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
17.00 †  Zofia Sowa 33 rocz. śmierci

Wtorek 9.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Bronisława Kipta – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Ratułowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
17.00 †  Jan i Anna Jachymiak w 50 rocz. 

śmierci

Środa 10.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Wacław Krupa – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ewa Borowska – int. z pogrzebu
17.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki 

Bożej w zwalczeniu wirusa, który 
nam zagraża  
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla chorych w parafii

Czwartek 11.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – 

int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Chlebek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Winnicka – int. z pogrzebu
17.00 †  Karol i Aleksandra Kubasik, córka 

Zofia i zm. z rodziny

Piątek 12.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Michał Sobek, żona Maria
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
17.00 †  Stanisław Szaflarski

Sobota 13.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu

 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże, dary Ducha 

Świętego dla Przemysława w 18 rocz. 
urodzin

4 Niedziela Wielkiego Postu 14.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Józef Łak, żona Anna
 8.30 †  Józef i Zofia Maśnica
 8.30 †  Ludwika Bystryk 1 rocz. śmierci
10.00 †  Grzegorz Boryło 1 rocz. śmierci
11.30 †  Janina i Stanisław Bania 

w rocz. śmierci
14.30 †  Franciszek Figus, żona Zofia
17.00 †  Jan Latocha

Poniedziałek 15.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu
17.00 †  Maria Hajnos 5 rocz. śmierci
17.00 †  Jan Matczak

Wtorek 16.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Mieczysław Pankow
 7.00 †  Bronisława Kipta – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Ratułowska – int. z pogrzebu
17.00 †  Bronisława Klimowska 

6 rocz. śmierci

Środa 17.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Andrzej Skóbel 14 rocz. śmierci
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
17.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki 

Bożej w zwalczeniu wirusa, 
który nam zagraża

Czwartek 18.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Wacław Krupa – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ewa Borowska – int. z pogrzebu
17.00 †  Jan Kott

Piątek 19.03 Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Józef Ratułowski
 7.00 †  Zofia Chlebek – int. z pogrzebu
17.00 W Y P O M I N K O W A
17.00 †  Józef Ziemian, synowie Władysław 

i Jan

Sobota 20.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  W int. Bogu wiadomej
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu

17.00 †  Grzegorz Boryło 1 rocz. śmierci

5 Niedziela Wielkiego Postu 21.03
 7.00 †  Józef Czaja greg.
 7.00 †  Władysław Gal i zm. z rodziny
 7.00 †  Wiktoria Kapel
 8.30 †  Józef Bobek, żona Władysława, 

synowie Jan i Wojciech
 8.30 †  Władysława Kubas 4 rocz. śmierci
10.00 †  Stefan Łosiniecki
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Maria i Franciszek Zięba

Stare Bystre  
i Wróblówka

3 Niedziela Wielkiego Postu 7.03
Stare Bystre  
9.00  O błog. Boże i zdrowie dla Zofii i Jana 

Mroszczak z dziećmi
Wróblówka  
11.00 †  Wanda i Józef Maśnica

Środa 10.03
Stare Bystre  
15.30 †  Maria Hyrczyk 5 rocz. śmierci, 

mąż Józef
Wróblówka  
15.30 †  Wiktoria Liszka

Piątek 12.03
Stare Bystre  
15.30 †  Ludwik i Antonina Łukanus 

25 rocz. śmierci
Wróblówka  
15.30 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu

4 Niedziela Wielkiego Postu 14.03
Stare Bystre  
9.00 †  Mieczysław Sendecki 9 rocz. śmierci
Wróblówka  
11.00  1) † Franciszek Kotelnicki 31 rocz. 

śmierci 
2) † Marianna Stopka 5 rocz. śmierci

Środa 17.03
Stare Bystre  
15.30 †  Józef Rebidas, syn Jan
Wróblówka  
15.30 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu

Piątek 19.03 Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP
Stare Bystre  
15.30 W Y P O M I N K O W A
Wróblówka 
15.30 W Y P O M I N K O W A
5 Niedziela Wielkiego Postu 21.03
Stare Bystre  
9.00 †  Władysław Parzątka, żona Anna
Wróblówka 
11.00 †  Elżbieta i Ludwik Podczerwiński




